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SOGLASJE
USTANOVITELJA
PRI
DOLOČANJU
REDNE
DELOVNE
USPEŠNOSTI RAVNATELJEV JAVNIH ZAVODOV
_________________________________________________________________
Od 1. julija 2020 dalje se ponovno uporabljajo določbe Zakona o sistemu plač v
javnem sektorju (ZSPJS) glede izplačila redne delovne uspešnosti. Zato mora Svet
zavoda odločiti tudi, koliko odstotkov osnovne plače ravnatelja se nameni za njegovo
delovno uspešnost za leto 2020. Za delovno uspešnost se lahko nameni najmanj 2%
oziroma, če so za to izpolnjeni vsi pogoji, do največ 5% njihove osnovne plače v
obdobju od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
(za OŠ Vojnik in OŠ Antona Bezenška Frankolovo) oziroma občina (za Vrtec Mavrica
Vojnik) bosta zavodom zagotovila sredstva za izplačilo delovne uspešnosti ravnatelja
v skladu z odločitvijo sveta zavoda in soglasja ustanovitelja.
Soglasje ustanovitelja je potrebno tudi v primeru oseb javnega prava, katerih
ustanovitelj je lokalna skupnost in se ne financirajo iz proračuna lokalne skupnosti.
(Okrožnica št. 6030-1/2021/33 z dne 11. 3. 2021 v prilogi).
Glede na izjemne razmere v letu 2020, ministrstvo svetom zavodom priporoča, da
sprejmejo sklep, da za redno delovno uspešnost ravnateljem namenijo 5% polletne
mase njihove osnovne plače. (Okrožnica št. 6030-1/2021/13 z dne 3. 2. 2021 v
prilogi).
V skladu s 57. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Vojnik (UGSO št. 37/16,
66/18 in 39/20) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje med drugim
tudi: pripravlja predloge odločitev Občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi
prejemki občinskih funkcionarjev, članov občinskih organov in delovnih teles,
ravnateljev in direktorjev javnih zavodov, javnih agencij in skladov ter direktorjev
javnih podjetij ter izvršuje odločitve sveta. Komisija je obravnavala predloge na seji
dne, 31. 3. 2021, ter predlagala, da Občinski svet poda soglasja k plačilu 5% polletne
mase plač za ravnatelje OŠ Vojnik, OŠ Antona Bezenška Frankolovo in Vrtec
Mavrica Vojnik.
V prilogi vam posredujemo vloge – predloge za ravnateljice OŠ Vojnik, OŠ Antona
Bezenška Frankolovo in Vrtec Mavrica Vojnik, iz katerih izhaja, da je predlog za vse
ravnateljice maksimalno ocenjena delovna uspešnost (vsota doseženih odstotkov je
100 %), to je 5 % njihove osnovne plače za obdobje od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020.

Občinskemu svetu Občine Vojnik predlagamo v sprejem naslednji sklep:
Občinski svet Občine Vojnik na 17. redni seji dne, 15. 4. 2021, poda soglasje, da se

za redno delovno uspešnost za obdobje 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 ravnateljicam
Osnovne šole Vojnik, Osnovne šole Antona Bezenška Frankolovo in Vrtec
Mavrica Vojnik nameni 5% polletne mase njihove osnovne plače.
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